
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမကံိန်း ဥပဒေ 

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်  ၆။) 

 ၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တဒပါင်းလပပည့်ဒကျာ်   ၁၂  ရက်  

(၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ  ၂၄  ရက်) 

နိေါန်း   

 နိုင်ငံဒတာ်၏ လူမှုစီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသးီ ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်ရေးနှင့် ပပည်သူကုိ ဗဟုိပပု၍ 

အားလုံးပါဝင်နိုင်ဒသာ အစဉ်အဆက်မပပတ် တိုးတက်မှုရရှိဒစရန် ရည်ရွယ်၍ ချမှတ်ေားသည့် 

နိုင်ငံဒတာ်၏ စီးပွားဒရးမူဝါေများနှင် ့အညီ စနစ်တကျ အဒကာင်အေည်ဒော်နိုင်ရန် အလိုင့ှာ 

ပပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်သည် ဤဥပရေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။   

အခန်း(၁) 

အမည်၊ စတင်အာဏာတည်ပခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချက် 

၁။ (က) ဤဥပရေကုိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပရေဟု ရေါ်တွင်ရစေမည်။   

      ( ေ ) ဤဥပရေသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ၂၀၁၇ ေုနှစ် ဧဖပီလ (၁) ေကရ်နမ့ှ 

စတင်အာဏာတည်ရစေမည်။ 

၂။  ဤဥပရေသည် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပရေပဖစ်သည်။ 

၃။ ဤဥပရေတွင် ပါေိှရသာ ရအာက်ပါစကားေပ်များသည် ရဖာ်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက် 

ရစေမည်- 

  (က) အမျိုးသားစီမံကိန်း ဆုိသည်မှာ  တစ်မျိုးသားလံုး၏  လူမှုစီးပွားရေးတစ်ေပ်လံုးအတွက် 

ပဖစ်ရစ၊ ပပည်ရောင်စုဝန်ကကီးဌာန/ကဏ္ဍအလုိက်ပဖစ်ရစ၊ တုိင်းရေသကကီးနှင့်ပပည်နယ်အလုိက် 

ပဖစ်ရစ သတ်မှတ်ေားသည့်အေျိန်ကာလအတွင်း မည်ရေွမ့ည်မျှ တုိးတက်ေမည်ဆုိသည့် 

ပပည်ရောင်စုအစိုးေအဖွဲ ၏့ ေည်မှန်းေျက်များနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များပဖစ်သည်။ 

စီမံကိန်းများ၌ အမျိုးသားဘက်စုံ ဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ရေးအနှစ် ၂၀ နှစ်ေှည်စီမံကိန်း၊ 

ကာလတုိငါးနှစ်စီမံကိန်းများနှင့် အဆုိပါစီမံကိန်းများကုိ နှစ်စဉ်အရကာင်အေည်ရဖာ်မည့် 

နှစ်စဉ်စီမံကိန်းများပါဝင်သည်။ အမျိုးသားစီမံကိန်းများ၌ ကဏ္ဍအလုိက်ပဖစ်ရစ၊ ရေသ 

အလုိက်ပဖစ်ရစ ဝိရသသပပုရေးဆဲွေျမှတ်ရသာ လူစွ့မ်းအားအေင်းအပမစ် ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်ရေး 

စီမံကိန်း၊ စက်မှုဇုန်များနှင့်အေူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းများ၊ စက်မှုဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်ရေး 

စီမံကိန်း၊ ရေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကို အရပေေံရသာ စက်မှုလယ်ယာကဏ္ဍ 

ဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်ရေးစီမံကိန်း၊ ေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှု ဖံွ ့ဖဖိုးရေးစီမံကိန်း၊ ဖမို ့ပပဖံွ ့ဖဖိုးတုိးတက်ရေး 
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နှင့်ရကျးလက်ရေသ ဖွံ ဖ့ဖိုးရေးစီမံကိန်း၊ နယ်စပ်ရေသဖွံ ဖ့ဖိုးရေးစီမံကိန်းစသည့် 

လုပ်ငန်းဖွံ ဖ့ဖိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများ ဘက်စုံဆက်စပ်အကျုံးဝင်သည်ဟ ု မှတ်ယူ 

ေမည်။ 

 ( ေ ) စီမံကိန်းေည်မှန်းေျက် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စီးပွားရေးတစ်ေပ်လုံး 

အတွက်ပဖစ်ရစ၊ ကဏ္ဍအလိုက်ပဖစ်ရစ၊ တိုင်းရေသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အလိုက်ပဖစ်ရစ 

မည်ရေွ မ့ည်မျှ  ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ရစေမည်ဟ ုေည်မှန်းလျာေားေျက်များ ပဖစ်သည်။ 

 ( ဂ ) နှစ်ကုန်ေန ့်မ ှန ်းရပေ ဆိ ုသည်မှာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် ပေမ (၆) လပတ် 

အဒကာင်အေည်ဒော်နိ ုင်မှုနှင့ ် ေုတိယ (၆) လပတ် အဒကာင်အေည်ဒော်နိုင်မည့် 

အဒပခအဒနတိုကုိ့ ဒပါင်းစပ်ခန ့်မှန်းေားပခင်းပေစ်ပါသည်။ 

 (ဃ) ပုံမှန်ရစျးနှုန်း ဆိုသည်မှာ အရပေေံနှစ် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပဖစ်ရပါ်ရသာ 

ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ရဆာင်မှုများ၏ ရစျးနှုန်းပဖစ်သည်။ 

 ( င ) နှစ်အလိုက်ရစျးနှုန်း ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ော ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ပဖစ်ရပါ်ရသာ 

ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ရဆာင်မှုများ၏ ရစျးနှုန်းပဖစ်သည်။ 

 ( စ ) သက်ဆုိင်ောဌာနနှင့်အဖဲွအ့စည်းများ ဆုိသည်မှာ အမျိုးသားစီမံကိန်းကုိ အရကာင်အေည်ရဖာ် 

ရဆာင်ေွက်သည့် သက်ဆုိင်ောပပည်ရောင်စုအဆင့် အဖဲွအ့စည်းများ၊ ပပည်ရောင်စု 

ဝန်ကကီးဌာနများ၊ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ မ့ျား၊ ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ေျု ပ်ေွင့်ေတုိင်းနှင့်ရေသဦးစီးအဖဲွမ့ျား၊ စည်ပင်သာယာရေးရကာ်မတီများကုိ ဆုိသည်။ 

အခန်း(၂) 

စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များ 

၄။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း၏ အဒရးကကီးသည့် ရည်မှန်းချက်များမှာ 

ဒအာက်ပါအတိုင်း ပေစ်သည်- 

 (က)  စုစုရပါင်း ပပည်တွင်းေုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ရဆာင်မှုတန်ဖိုး (GDP) ကို ပုံမှန်ရစျးနှုန်းအေ  

၇.၀  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊  

 ( ေ )  ပုံမှန်ရစျးနှုန်းများအေ - 

  ( ၁ ) လယ်ယာကဏ္ဍတွင် ၄.၂ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၂ ) သားငါးကဏ္ဍတွင် ၃.၄ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၃ ) သစ်ရတာ ကဏ္ဍတွင် ၃၄.၁ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊  

( ၄ ) စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် ၃.၉  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၅ ) သတ္တ ုနှင့်တွင်းေွက်ပစ္စည်းကဏ္ဍတွင် ၆.၃ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၆ ) စက်မှုလက်မှုကဏ္ဍတွင် ၁၁.၀ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 
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( ၇ ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဏ္ဍတွင် ၄.၈ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၈ ) ရဆာက်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင် ၆.၂ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၉ ) ပိုရ့ဆာင်ရေးကဏ္ဍတွင် ၇.၀ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၀) ဆက်သယွ်ရေးကဏ္ဍတွင် ၄.၆ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၁) ရငွရေးရ ကးရေးကဏ္ဍတွင် ၁၁.၅ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၂) လူမှုရေးနှင့် စီမံေန်ေ့ွဲရေးကဏ္ဍတွင် ၄.၅ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၃) ငှားေမ်းေနှင့် အပေားဝန်ရဆာင်မှုကဏ္ဍတွင် ၁၂.၀ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၄) ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတွင်  ၇.၀ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊  

 ( ဂ ) တိုင်းရေသကကီးနှင့်ပပည်နယ်အလိုက် တိုးတက်မှုနှုန်းများမှာ ပုံမှန်ရစျးနှုန်းအေ - 

( ၁ )  ကေျင်ပပည်နယ်တွင် ၆.၀ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၂ )  ကယားပပည်နယ်တွင် ၁.၆ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၃ )  ကေင်ပပည်နယ်တွင် ၆.၇ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၄ )  ေျင်းပပည်နယ်တွင် ၄.၀  ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၅ )  စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီးတွင် ၈.၂ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၆ )  တနသသာေီတိုင်းရေသကကီးတွင် ၄.၅ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၇ )  ပဲေူးတိငု်းရေသကကီးတွင်  ၆.၀ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၈ )  မရကွးတိုင်းရေသကကီးတွင် ၇.၅ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

( ၉ )  မန္တရလးတိုင်းရေသကကီးတွင ်၇.၂ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၀)  မွန်ပပည်နယ်တွင် ၅.၃ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၁)  ေေိုင်ပပည်နယ်တွင် ၄.၁ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၂)  ေန်ကနု်တိုင်းရေသကကီးတွင် ၈.၅ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၃)  ေှမ်းပပည်နယ်တွင် ၅.၈ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၄)  ဧောဝတီတိုင်းရေသကကီးတွင် ၆.၄ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

(၁၅)  ရနပပည်ရတာ်ရကာင်စီနယ်ရပမတွင် ၅.၄ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်ေန်၊ 

 (ဃ) စုစုရပါင်းပပည်တွင်းေုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုတန်ဖိုးတွင် နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းအေ 

လယ်ယာကဏ္ဍကကီး၏ ပါဝင်မှုအေျိုးအစားကို ၂၅.၃ ောေိုင်နှုန်းမှ ၂၃.၈ ောေိုင်နှုန်းသို ့

လည်းရကာင်း၊ စက်မှုကဏ္ဍကကီး၏ ပါဝင်မှုအေျိုးအစားကို ၃၄.၉ ောေိုင်နှုန်းမှ 

၃၅.၉ ောေိုင်နှုန်းသိုလ့ည်းရကာင်း၊ ဝန်ရဆာင်မှုကဏ္ဍကကီး၏ ပါဝင်မှုအေျိုးအစားကုိ 

၃၉.၈ ောေိုင်နှုန်းမှ ၄၀.၃ ောေိုင်နှုန်းသိုလ့ည်းရကာင်း အသီးသီးပဖစ်ရပါ်ေန်၊  
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 ( င ) နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းများအေ စုစုရပါင်းစားသုံးမှုတန်ဖိုးကို ကျပ် ၆၅,၃၀၄.၁ ဘီလီယံ   

ပဖစ်ရပါ်ေန်၊ 

 ( စ ) နှစ်အလုိက်ရေးနှုန်းများအေ စုစုရပါင်းေင်းနီှးပမှုပ်နံှမှုတွင် နုိင်ငံပုိင်အေန်းမှ အေျိုးအစား 

အားပဖင့် ၂၁.၇၁ ောေုိင်နှုန်း၊ သမဝါယမပုိင်အေန်းမှ အေျို းအစားအားပဖင့် ၀.၀၁  ောေုိင်နှုန်း၊ 

ပုဂ္ဂလိကပိုင်အေန်းမှ အေျိုးအစားအားပဖင့် ၇၈.၂၈ ောေိုင်နှုန်း ေင်းနှီးပမှုပ်နှံေန်၊ 

 (ဆ) နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းများအေ ပပည်ပပိုကု့န်ကုိ ကျပ် ၁၆,၅၉၀.၀ ဘီလီယံ တင်ပိုေ့န်နှင့်  

ပပည်ပသွင်းကုန်ကုိ  ကျပ် ၁၇,၇၇၅.၀  ဘီလီယံ တင်သွင်းေန်၊ 

 ( ဇ ) လူတစ်ဦးစီ၏ ပျမ်းမျှေုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ရဆာင်မှုတန်ဖိုး (Per Capita GDP) ကို   

နှစ်အလိုက်ရေးနှုန်းအေ  ကျပ် ၁,၅၃၃,၂၀၅ မှ ကျပ် ၁,၇၁၀,၅၈၂ သို ့ပဖစ်ရပါ်လာေန်။ 

အခန်း(၃) 

အဒေွဒေွ 

၅။ သက်ဆုိင်ရာဌာနနှင့် အေဲွအ့စည်းများသည် ပူးတဲွ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆) နှင့်(၇) တုိတွ့င် 

ဒော်ပပေားဒသာ စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များကုိ အဆက်အစပ်မိမိ ဒပါင်းစပ်ေဲွစ့ည်းအဒကာင်အေည်ဒော် 

ကကရန်ပေစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အေွဲ အ့စည်းများအလိုက်၊ ဒေသအလိုက် လိုအပ်ဒသာလုပ်ငန်း 

အစီအစဉ်များနှင့် ညွှန်ကကားချက်များကို အဒသးစိတ်ဒရးဆွဲ ဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၆။ သက်ဆုိင်ရာဌာနနှင့်အေဲွအ့စည်းများသည် စီမံကိန်းများ အဒကာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် 

စီမံကိန်းများအား ဒလ့လာဆန်းစစ်၍ နုိင်ငံဒတာ်နှင့်နုိင်ငံသားများ အကျိုးစီးပွားအတွက် အမှန်တကယ် 

အကျိုးပေစ်ေွန်းဒစမည့် စီမံကိန်းများအား ဆက်လက်အဒကာင်အေည်ဒော်ရမည်။ သိုရ့ာတွင် 

အကျိုးစီးပွားပေစ်ေွန်းမှုမရိှဒသာ စီမံကိန်းများအား ပငင်းပယ်ပခင်း၊ ဆုိင်းင့ံပခင်း၊ ဒလျှော့၍ ခွင့်ပပုပခင်းများ 

ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၇။ အမျိုးသားစီမံကိန်းကုိ အရကာင်အေည်ရဖာ်ရဆာင်ေွက်ရာတွင် နုိင်ငံဒတာ်မှ ချမှတ်ေားသည့် 

စီးပွားဒရးမူဝါေများနှင့်အညီ ချိတ်ဆက်ဒပါင်းစပ် ဒဆာင်ရွက်ရမည်ပေစ်သည်။ 

၈။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် အေွဲ အ့စည်းများသည် နိုင်ငံဒတာ်နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် လကင်င်း၊ 

ဒရတုိနှင့်ဒရရှည်အကျိုးပေစ်ေွန်းဒစပပီး ောဝရရှင်သန်ဒစမည့် အမျိုးသားေံွ ့ပေိုးတုိးတက်ဒရးစီမံကိန်း 

ပေစ်ဒသာ လူသားအရင်းအပမစ်များ ေွံ ့ပေိုးဒရးစီမံကိန်းအတွက် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုကိုလည်း အဒလးေား 

ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၉။ သက်ဆုိင်ရာဌာနနှင့်အေဲွအ့စည်းများသည် စီမံကိန်းများ တင်ပပဒဆာင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ် 

ေားဒသာ အဂဂါရပ်များ၊ ဆန်းစစ်ချက်များ ပပည့်စုံမှသာလျှေင် ဒဆာင်ရွက်ရမည်။  



5 

၁၀။ အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် တုိင်းရင်းသားစည်းလံုးညီညွတ်ဒရး၊ အမျိုးသားစည်းလံုးညီညွတ်ဒရး၊ 

ပပည်တွင်းပငိမ်းချမ်းဒရးကုိ ဒော်ဒဆာင်ဒသာ စီမံကိန်းများနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးဒရးနှင့် တည်ပငိမ် 

ဒအးချမ်းဒရးတိုကုိ့ အဒောက်အကူပပုဒသာ စီမံကိန်းများ ပါဝင်ရမည်။  

၁၁။ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့်အေွဲ အ့စည်းများသည် အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားဒရး 

လုပ်ငန်းများအနက် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေစ် လွှဲဒပပာင်းဒပးသင့်ဒသာ စီးပွားဒရးလုပ်ငန်းများကုိ 

နှစ်အလိုက် လွှဲဒပပာင်းဒပးမည့် စီမံကိန်းများအပေစ် ေည့်သွင်းဒရးဆွဲရမည်။  

၁၂။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဒဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများသည် ပေစ်ဒပမာက် နုိင်စွမ်း 

ရှိ မရှိ၊ စီးပွားဒရးအရ တွက်ဒပခကိုက်မှု ရှိ မရှိ၊ ပပည်သူများအတွက် အကျိုး ရှိ မရှိ၊ ဒေသ 

ေွံ ပ့ေိုးဒရးကို အဒောက်အကူ ပပု မပပု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ေိခိုက်မှု ရှိ မရှိ စသည်တိုက့ို ဘက်စုံ 

ဒလ့လာဆန်းစစ်ပပီး ပပည်ဒောင်စုအစိုးရအေွဲ ၏့ သဒဘာတူခွင့်ပပုချက်ရရှိေားပပီးဒသာ လုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းများ ပေစ်ရမည်။ 

၁၃။ သက်ဆုိင်ရာဌာနနှင့်အေဲွအ့စည်းများသည် ဤဥပဒေအရ ေုတ်ပပန်သည့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် 

အမျိုးသားစီမံကိန်းရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလျာေားချက်တွင် ပါရှိသည့် နိုင်ငံပိုင်အခန်း ဒဆာင်ရွက်မည့် 

လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုလျာေားချက်တွင် ပါရှိဒသာ ဒဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းများကုိ အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများ၊ အမိန်ဒ့ကကာ်ပငာစာ၊ အမိန်၊့ ညွှန်ကကားချက်၊ လုပ်ေံုးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက် 

ရမည်။ 

 

 ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဒတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ဒရးေုိးသည်။ 

 

 

 (ပုံ) ေင်ဒကျာ် 

 နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် 
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